
قال ع�ض��و جلنة النفط والطاقة النيابي��ة زاهر العبادي 
يف ت�رصي��ح خ���ص ب��ه ) اجلورن��ال (  ان "االتفاق الذي 
مت ابرام��ه م��ن قبل االقلي��م مع ال���رصكات االجنبية يعد 
غ��ر قان��وين لكوننا منل��ك �رصكة ت�ض��ويق  نف��ط وطنية 
)�ض��ومو(  وم��ن ث��م االتف��اق ب��ن حكوم��ة كرد�ض��تان 
وال�رصكة الرو�ض��ية يعد غر قانوين،  م�ض��يفا ان االقليم 
اعت��اد خالل ال�ض��نوات ال�ض��تبقة وم��ازال عل��ى ان يعقد 
االتفاق��ات وي�ض��در النفط من دون الرج��وع اىل موافقة 
احلكومة املركزية وب�ضمن اجراءات غر قانونية ، الفتا 
النظ��ر اىل ان جلنة النف��ط والطاقة التعلم اي �ض��يء عن 

هذا االتفاق" .
واأ�ض��اف " ان ال��واردات النفطي��ة امل�ضتح�ض��لة لالقليم 
نتيجة ت�ض��ديرها ال توزع على املواطنن يف كرد�ضتان 
ب��ل تذهب كح�ض���ص بن �ضخ�ض��يات �ضيا�ض��ية متنفذة 
يف االقليم وهذا ما �ض��بب باأزم��ة الرواتب للموظفن يف 
االقلي��م ، م�ض��را اىل ان ال�ض��بيل الوحيد ام��ام بغداد هو 
يف من��ع االقليم من ح�ض��ته يف املوازنة 
كرد�ض��تان   فاأرتاأت 

بيع ح�ض��تها من النفط من دون الرجوع اىل بغداد ومن 
ثم تكون احل�ضة عن ال�ضادرات الفعلية ".

وتاب��ع العب��ادي " اأن على حكومة بغ��داد ان تقوم بعدم 
من��ح  اأي �ضخ�ض��ية  كردي��ة اي �ض��لطة يف بغ��داد ، اذا 
اأراد االقلي��م ان يك��ون جزءا من احلكوم��ة لتعود االمور 
اىل ن�ض��ابها ، الفت��ا النظ��ر اىل ان احلكوم��ة املركزي��ة 
قام��ت باجراءات منع التعاقدات الت��ي تخرج عن نطاق 
�ض��يطرتها كمنع �رصكة اوك�ض��ون موبيل من ا�ضتك�ض��اف 
النف��ط اخل��ام يف االقلي��م ومنع��ت موبيل من ممار�ض��ة 
اعماله��ا يف اجلن��وب ، وعل��ى الرغم من ه��ذا االجراء مت 
العمل حت��ى مع من��ع احلكومة العراقي��ة لوجود جهات 

متنفذة تف�ضح املجال".
الت�ض��دير  " ان حكوم��ة االقلي��م جت��ازوت  وا�ض��ار اىل 
النفط��ي اىل اكرث من 750 الف برميل يوميا وقد ت�ض��ل 
اىل ملي��ون برمي��ل يوميا ب�رصف النظر عن اال�ض��تهالك 
الداخلي وال�ض��عر للربمي��ل النفطي يختلف عن ت�ض��عرة 
املرك��ز وال�ض��وق العاملي��ة ب�)ماين���ص 7 او 6 (  وه��ذا 

يذهب ربحًا اىل ال�رصكات اخلارجية وخ�ضارة لبغداد ".
وب��ن العبادي " ان  قانون النفط والغاز �ض��يبقى معلقا 
خ��الل ه��ذه ال��دورة الت�رصيعي��ة وحاول��ت جلن��ة النفط 
والطاق��ة جتزئ��ة القانون لقان��ون �رصكة النف��ط والغاز 
واملجل���ص  والغ��از  للنف��ط  وقان��ون 
وه��ذه  النفط��ي 

القوان��ن الميك��ن ت�رصيعها خالل ال�ض��تة ا�ض��هر املقبلة  
وقد مت تعطيلها ملدة ت�ضع �ضنوات ما�ضية ". 

وقال��ت النائبة عن الكتلة امرة زنكن��ة ل� »اجلورنال «، 
ان  "اخلالفات النفطي��ة يف العراق عقيمة وطويلة االمد 
وتق��ف حولها عوائ��ق لن تنتهي ب�رصعة م��ن دون اقرار 
قان��ون النفط والغ��از الذي �ض��ينظمها و�ضي�ض��ع حقوق 

الكرد واحلكومة االحتادية من دون م�ضاكل متبادلة".
وا�ض��افت ان حكوم��ة االقلي��م م�ض��تمرة يف تعاقداته��ا 
النفطي��ة بح�ض��ب الد�ض��تور االحت��ادي وه��ذا ق��د يزع��ج 
احيان��ا حكوم��ة بغداد لك��ن باإمكان الربمل��ان العراقي 
اخلروج من هذه اخلالفات بتقدمي الت�ضويت على قانون 

النفط والغاز املعطل
وكان وف��د برئا�ض��ة رئي���ص حكوم��ة اإقلي��م كرد�ض��تان 
نيجرف��ان ب��ارزاين ، و�ض��ل عل��ى راأ�ص وفد ك��ردي اإىل 
مدينة �ض��ان بطر�ضبورغ الرو�ض��ية للم�ضاركة يف منتدى 
بطر�ض��بورغ االقت�ض��ادي الدويل البرام اتفاقيات كربى 
مع ال�رصكات الرو�ض��ية، خا�ضة ال�رصكات التي تعمل يف 

جمال النفط والطاقة
وك�ض��ف املتحدث الر�ض��مي با�ض��م عمالق النفط الرو�ضي 
"رو���ص نف��ط" ع��ن حزم��ة اتفاقيات مهم��ة يف جمال 
النفط وقعت مع اإقليم كرد�ض��تان الع��راق، خالل منتدى 

بطر�ضبورغ االقت�ضادي الدويل
وقال ميخائيل ليونتيف املتحدث الر�ض��مي با�ضم �رصكة 
"رو�ص نفط" اإن ال�رصكة الرو�ضية اأبرمت العقود مع اإقليم 
التنقي��ب  جم��االت  يف  كرد�ض��تان 
ت  م��ا خلد ا و

اللوج�ضتية وتطوير البنية التحتية وجتارة موارد الطاقة
ومبوج��ب العق��ود، الت��ي متتد مل��دة 20 عاما، ت�ض��ارك 
"رو�ص نفط"، التي تعد كربى �رصكات النفط الرو�ض��ية، 
يف اإدارة وتطوي��ر خ��ط اأنبوب ت�ض��دير النفط الرئي�ض��ي، 

الذي ميتد من كرد�ضتان اإىل تركيا
وقال��ت "رو�ص نفط" يف بيان له��ا اأن قدرة هذا االأنبوب 
تبلغ حالي��ا 700 األف برميل يوميا، ومن املقرر زيادة 
الق��درة اإىل اأكرث م��ن مليون برميل بحل��ول اأواخر العام 

اجلاري
ومل تك�ض��ف ال�رصكة الرو�ض��ية عن قيمة اأو كميات النفط 
التي �ض��تورد مبوجب العقود، و�ض��يمثل "رو�ص نفط" يف 

العقد فرع ال�رصكة التجاري رو�ص نفط تريدينغ اأ�ص اإي
واأ�ض��افت ال�رصك��ة اأن العقود املربمة تت�ض��من ال�رصوط 
االأ�ضا�ض��ية للتعاون يف اإن�ض��اء موؤ�ض�ضة م�ض��ركة لتنفيذ 
عقد طويل املدى يف جمال البنية التحتية يف كرد�ضتان 

العراق
اإقلي��م كرد�ض��تان �ض��وقا واع��دة لال�ض��تثمارات   ويع��د 
االأجنبي��ة يف جم��ال الطاق��ة، بح�ض��ب م�ض��وؤول "رو���ص 
نف��ط"، اإذ ميتل��ك االإقليم احتياطيات تق��در ب� 45 مليار 

برميل من النفط، و5.7 تريليون مر مكعب من الغاز
وتاأت��ي االتفاقيات املوقعة ا�ض��تكماال ملذك��رات تفاهم 
وقع��ت بن اجلانبن يف فرباير/ �ض��باط املا�ض��ي على 

هام�ص موؤمتر "اأ�ضبوع البرول الدويل" يف لندن
واكدت كتلة التغير النيابية، ان حكومة اقليم كرد�ضتان 
م�ض��تمرة بتعاقداته��ا مع ال���رصكات النفطية مبعزل عن 
بغ��داد، داعي��ة اىل ���رصورة اق��رار قانون النف��ط والغاز 

النهاء اخلالفات بن بغداد واربيل.

 بغداد تتبنى جذب شركات 

استثمارية لمشاريع تدوير النفايات  
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اقتصاديات العراق
 تجاوز تصديرها الـ 750 ألف برميل 

بعد اتفاقها مع شركات روسية.. كردستان تطيح باالتفاق النفطي مع بغداد
بغداد – فادية حكمت  

تبييض الفساد في العالم.. 

    آفة القرن الحالي

بوتين: روسيا دخلت مرحلة جديدة 

   من النمو االقتصادي
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الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين عبر 
فروعه ومنافذ البطاقة الذكية

تداول �ض��وق العراق لالأوراق املالية "البور�ض��ة" يف اخر جل�ض��ة من �ض��هر 
ايار احلايل ا�ضهمًا جتاوز عددها اكرث من 600 ميلون �ضهم يف حن �ضجل 

موؤ�رص اال�ضعار انخفا�ضًا خالل التداول 
وقال املدير التنفيذي لل�ض��وق يف حديث �ضحفي اإن "عدد اال�ضهم املتداولة 
خالل جل�ضة نهاية اال�ضبوع وهي اخر جل�ضة يف �ضهر ايار للعام احلايل بلغ 

429،076،586  دينارا  636،554،890  �ضهم بقيمة بلغت 
واأ�ض��اف عبد ال�ض��الم اأن "موؤ�رص اال�ض��عار ISX 60 اغلق يف جل�ض��ة اليوم 
على )591.44( نقطة منخف�ض��ا بن�ضبة )%0.07( عن اغالقه يف اجلل�ضة 
ال�ض��ابقة البال��غ )591.87( نقط��ة يف حن تداول خالل اجلل�ض��ة االخرة  

ا�ض��هم )41( �رصكة من ا�ض��ل )101( �رصكة مدرجة يف ال�ض��وق 
واأكد عبد ال�ضالم انه ال يزال عدد ال�رصكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي��ة لعدم التزامها بتعليمات االف�ض��اح امل��ايل )13( �رصكة، مبينا اأن 
عدد اال�ض��هم امل�ض��راة من امل�ض��تثمرين غر العراقين )37،439( مليون 
�ض��هم بقيمة بلغت )44،892( مليون دينار من خالل تنفيذ )49( �ض��فقة 
عل��ى ا�ض��هم  )7( �رصكات، اأم��ا عدد اال�ض��هم املباعة من امل�ض��تثمرين غر 
العراقين فبلغ )189( مليون �ضهم بقيمة بلغت )138،210( مليون دينار 

من خالل تنفيذ )76( �ضفقة على ا�ضهم  �رصكتن .

كلف��ت وزارة النق��ل ال�رصكة العام��ة للموانئ بان�ض��اء حمط��ة للحاويات يف 
ميناء الفاو الكبر.

وقال مدير اعالم وعالقات ال�رصكة امنار ال�ض��ايف، يف ت�رصيحات �ضحفية، 
ان وزي��ر النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي كّلف ال�رصكة العام��ة ملوانئ العراق 
باملبا�رصة يف ان�ض��اء حمطة للحاويات يف املقطع 9 من ميناء الفاو الكبر. 
واأو�ض��ح ان ذل��ك التكلي��ف ياأتي �ض��من خطة ال��وزارة يف اال���رصاع بعملية 
بن��اء املين��اء عن طريق جتزئة العمل يف مفا�ض��له خلل��ق روح التناف�ص بن 
ال���رصكات يف اال�ض��راك بعملية اكم��ال امل�رصوع بوقت اقل ونوعية اف�ض��ل، 
الفت��ا االنتب��اه يف الوقت ذات��ه اىل ان الوزارة حتر�ص عل��ى النهو�ص بواقع 

عمل ال�رصكة عرب اخلطط املو�ضوعة لتطوير واقع املوانى يف البالد

اأعلنت �رصكة جينل اإنرجي، ارتفاع اإنتاج حقل طق طق يف اإقليم كرد�ض��تان 
العراق اإىل  16 األفا و917 برميال يوميا يف اأيار املا�ضي.

وقالت �رصكة جينل اإنرجي يف بيان �ضحفي اطلعت عليه "االقت�ضاد نيوز"، 
اإن "اإجم��ايل اإنت��اج حق��ل طق طق يف اإقليم كرد�ض��تان الع��راق بلغ 16 األفا 

و917 برميال يوميا يف اأيار".
ومتل��ك �رصكة جينل اإنرجي 44 % من اأ�ض��هم حقل طق ط��ق النفطي، بينما 
متتل��ك �رصكة الب��رول والكيماويات ال�ض��ينية ن�ض��بة 36 % وميتلك اإقليم 

كورد�ضتان الن�ضبة املتبقية من احلقل.

اعلن م�رصف الر�ض��يد، رفع رواتب املتقاعدين عرب فروعه ومنافذ البطاقة 
الذكية ، وقال امل�رصف يف بيان �ضحفي اإنه با�رص دفع رواتب املتقاعدين 
املدني��ن لوجب��ة اي��ار 2017 ، بعد ان رف��ع رواتبهم ع��رب فروعه ومنافذ 

البطاقة الذكية
وا�ض��اف امل���رصف ان "ذل��ك ي�ض��مل حامل��ي البطاق��ة الذكي��ة ك��ي كارد 

ومتقاعدي ال�رصف اليدوي
ويقوم م�رصف الر�ض��يد والرافدين بتوزيع الرواتب للمتقاعدين الع�ضكرين 
كل �ضهرين يف اال�ضهر الفردية، يف حن تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين 

املدنين كل �ضهرين لال�ضهر الزوجية

ك�ض��ف النائب ع��ن حمافظة الب���رصة فال��ح اخلزعلي عن 
وجود ف�ض��اد يف ملف ال�ضكراب املوجود يف معمل احلديد 
وال�ض��لب يف حمافظ��ة الب���رصة حي��ث يتم نق��ل ومداورة 

احلديد يف بع�ص املحافظات .
وقال " اخلزعلي للجورنال "هذا امللف تتم فيه عملية نقل 
وم��داورة حيث تتم مناقلة الف طن او ع�رصة االف او اكرث 
م��ن خالل نقل ه��ذه الكميات م��ن الديواني��ة اىل الب�رصة 
او من بغ��داد اىل الب�رصة ويتم ا�ض��تبداله مبادة االملنيوم 
املوجود يف ال�ض��يارات واملعدات، يوؤخذ االملنيوم كل طن 
تقريبا مليونًا مقابل احلديد الذي قيمته ٥٠ الف اىل ١٠٠ 
الف دينار ومن ثم فهي عملية �رصقة باملليارات تتم بهذه 

الطريقة . وا�ض��اف اخلزعل��ي "مت فتح جلنة حتقيقية على 
ال�ض��عبة الهند�ض��ية يف وزارة ال�ض��ناعة واملعادن من قبل 
ال��وزارة، واالج��راءات و�ض��عت يدها على بع���ص امللفات 
التي فيها �ضبهات ف�ضاد وو�ضل الف�ضاد اىل ال�ضكراب الذي 

مل ي�ضلم منه املواطن".
وكان��ت ال�رصكة العامة للحدي��د وال�ض��لب التابعة لوزارة 
ال�ض��ناعة واملع��ادن ق��د اعلن��ت ان نهاي��ة ع��ام 2018 
�ضت�ض��هد االنت��اج االول لل�رصكة بعد توق��ف دام 14 عاما 
وب��دء العم��ل بتاأهي��ل املرحل��ة الثانية لت�ض��غيل م�ض��نع 

احلديد اال�ضفنجي.
وق��ال املدي��ر الع��ام لل�رصك��ة عبا���ص حي��ال املالكي يف 
ت�رصيح �ض��حفي ان املالكات الهند�ض��ية والفنية لل�رصكة 
با�رصت رفع املعدات القدمية مل�ض��نعي الدرفلة وال�ض��لب 

لغر���ص ن�ض��ب املعدات اجلدي��دة من قبل �رصك��ة )اليوبي 
هولدن��ك( الركي��ة املنف��ذة للعم��ل بع��د موافق��ة جمل���ص 
الوزراء على تخ�ض��ي�ص مبل��غ 118 مليار دينار كمرحلة 
اوىل لتاأهيل ال�رصكة ومبدة 20 �ض��هرا وال�رصوع باالإنتاج 
الفعلي بطاقة انتاجية اولية ت�ض��ل اىل 500 الف طن من 
حدي��د الت�ض��ليح. وا�ض��اف ان املرحلة الثانية �ضتت�ض��من 
تاأهي��ل م�ض��نع احلديد اال�ض��فنجي لغر�ص ا�ض��تخدامه يف 

افران ال�ضهر بدال عن مادة ال�ضكراب .
وك�ض��ف املالك��ي ع��ن ان هناك تن�ض��يقا م��ع مديرية نقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة يف الب���رصة يق�ض��ي بتاأهي��ل خ��ط 
132 ك��ي يف القدمي املغذي لالأفران واإعادته اىل العمل 
خالل املدة احلالية لتاأهيل ال�رصكة . وا�ض��ار اىل ان هناك 
حم��اوالت الإعادة االر�ض��فة التخ�ض�ض��ية يف ميناء خور 

الزبر امل�ض��تخدمة من قبل وزارة النفط الغرا�ص ا�ضتراد 
املنتوجات النفطية اىل ال�رصكة العامة للحديد وال�ض��لب، 
موؤكدا ان وزير النقل ا�ض��ار يف جل�ض��ة جمل�ص الوزراء التي 
عقدت اأخراً على ان االر�ضفة  التخ�ض�ضية يف ميناء خور 
الزب��ر ه��ي عائدة لل�رصك��ة وهناك جلن��ة حتقيقية لبيان 
ع��دم ت�ض��ليمها بالرغم م��ن ق��رار وزارة النقل من��ذ العام 
2014 وا�ضتمرار اإ�ضغالها من قبل وزارة النفط. من جهته 
ب��ن مدير التاأهيل يف ال�رصكة عب��د الكرمي خلف جابر ان 
املالكات الهند�ض��ية والفنية قام��ت والأول مرة يف تاأريخ 
ال�رصك��ة بتفكيك ورفع املعدات اخلا�ض��ة بخطوط االنتاج 
اخلفيفة مل�ض��نع الدرفلة وافران ال�ضهر ومعدات اخلدمات 
الهند�ض��ية �ض��من اوق��ات زمني��ة حم��ددة لتهيئ��ة العمل 

لل�رصكة املنفذة لن�ضب املعدات اجلديدة لتاأهيل االفران.

دعت وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية، اإىل تب�ضيط اجراءات 
من��ح القرو���ص ال�ض��غرة وتو�ض��يع جماالته��ا االنتاجي��ة 

واخلدمية يف االرياف واملدن
وذك��ر م�ضت�ض��ار وزارة العم��ل وال�ض��وؤون االجتماعية، كاظم 
�ضمخي، يف بيان �ضحفي ان القرو�ص ال�ضغرة هي ا�ضتثمار 
مبالغ ب�ض��يطة يف م�رصوع يديره ذاتيا عاطل عن العمل ليدر 
دخ��ال مقبوال وحتتاج ال�ض��وق املحلية نتاج��ه وتتوافر فيها 

ظروف النجاح، موؤكداً ان امل�ض��اريع ال�ضغرة بداأت مببادرة 
ابداعي��ة و�رصع��ان م��ا ا�ض��بحت برام��ج رائدة تنق��ل اال�رص 

الفقرة من الفقر واجلوع اىل العي�ص االآمن
وا�ض��اف ان التدري��ب يع��د ام��را يف غاية االهمي��ة يف ادارة 
امل�ض��اريع ال�ض��غرة وتنمي��ة قابلية ال�ض��باب عل��ى قيادتها 
وخا�ض��ة ان ال�ض��باب فئ��ة اجتماعي��ة جدي��رة باالهتم��ام 
وبحاج��ة اىل اخل��ربات املراكمة عمليا، الفت��ا النظر اىل ان 
ت�ضميم �ضيا�ضة ت�ضغيلية داعمة لالقت�ضاد ومرتبطة به توفر 
ظرفا اآمنًا لنهج الدولة الراعية للحقوق ومتنح ال�ضباب طاقة 

ابداعية متجددة وحمفزة على االبداع واالبتكار
وا�ض��ار اىل ان البيئ��ة العراقي��ة متثل واقعا معق��دا اثرت فيه 
احلرب واالرهاب وال�ضيا�ضات �ضلبا ما انعك�ص على االقت�ضاد 
القوم��ي وا�ض��عف قدرت��ه عل��ى النهو���ص بواقع��ه، وما زاد 
الو�ض��ع االقت�ض��ادي تدهورا هبوط ا�ض��عار النفط يف ال�ضوق 
العاملي واحلرب على االرهاب واالنق�ض��امات ال�ضيا�ض��ية ما 
جع��ل العراق غارقا يف دوامة االزمات، وتابع ان امل�ض��اريع 
ال�ض��غرة له��ا اهمية كب��رة لدورها يف امت�ض��ا�ص البطالة 
وت�رصي��ع النم��و االقت�ض��ادي لرفع م�ض��توى الدخ��ل القومي 

وينعك���ص ذل��ك عل��ى م�ض��تويات الدخ��ل الف��ردي واال���رصي 
ل�ض��الح موؤ�رصات التنمي��ة الب�رصية، م�ض��را اىل ان احلكومة 
ب��ادرت اىل تطبيق جتربة امل�ض��اريع ال�ض��غرة حتت عنوان 
التاأهيل املجتمعي ثم القرو�ص ال�ضغرة والقرو�ص املي�رصة 
القامة م�ض��اريع مدرة للدخل ولكل برنامج مزاياه وم�ضادر 
متويله والفئة االجتماعية التي ي�ضتهدفها. واو�ضح ان هدف 
ه��ذه التجرب��ة ه��و تاأم��ن فر�ص العم��ل وبال��ذات للمناطق 
االكرث فقرا واعادة التدريب وفقا للمتطلبات اجلديدة وزيادة 

االنتاجية ودعم االقت�ضاد الوطني .

نهاية العام 2018 سيشهد اإلنتاج..
الكشف عن فساد بالمليارات في الحديد والصلب في البصرة 

العمل تدعو إلى تبسيط إجراءات منح القروض الصغيرة

البورصة العراقية تغلق على انخفاض 

النقل تعتزم إنشاء مشاريع جديدة 
في ميناء الفاو الكبير

 ارتفاع إنتاج حقل طق طق إلى أكثر 
من 16 ألف برميل يوميًا    
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